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بندي اراضی مسکونی بر منظر شهريهاي قطعهبررسی تأثیر ویژگی

زادهبهناز گنجعلی

چکیده
گویی این عناصر گیرد که در کنار توجه به کارآیی و پاسخمنظر شهري از ساخت و در کنار هم قرار گرفتن عناصر یک شهر شکل می

ترین اجزاي امروزه واحدهاي مسکونی مهم.نیز باید مدنظر قرار گیردبه نیازهاي شهروندان، مباحث زیباشناختی و کیفیت بصري آنها
به دنبال کمبود مسکن و هاي اخیر در سال.آورندي شهر هستند که در کنار سایر اجزا و عناصر شهري، کلیت شهر را به وجود میسازنده

د هستیم که تفکیک اراضی مسکونی به قطعات سازي واحدهاي مسکونی را شاهشهرها گرایش به کوچکخصوص در کالنگرانی آن به
هاي نوساز، نابسامانی منظر شهرها را تشدید کرده است، این قطعات کوچک و فشرده به خصوص در بافت. کوچک را به همراه داشته است

در این مقاله . شودتر میبندي زمین بر منظر شهري پررنگهاي قطعهشود، تأثیر ویژگیتر میچرا که هر چه تعداد قطعات بیشتر و فشرده
بندي زمین بندي زمین بر منظر شهري، ضرورت بازنگري در ضوابط و مقررات قطعههاي قطعهتأثیرگذاري ویژگیسعی شده با بیان نحوه

زیادي در کار ساختمانی نقشبندي زمین، به عنوان مقدمهدهد که قطعهنتایج حاصله نشان می. هاي شهري مورد توجه قرار گیرددر طرح
رو هدف اصلی این مقاله شناخت تأثیر از این.دهدالشّعاع قرار میمنظر شهري دارد و بسیاري از عوامل دخیل در منظر شهري را تحت

هاي نوساز، نتایج حاصل از با توجه به نابسامانی سیما و منظر شهري در بافت. بندي اراضی مسکونی بر منظر شهري استهاي قطعهویژگی
. هاي جدید شهري مورد استفاده قرار بگیردسازي اراضی در توسعههاي آمادهتواند در طرحطرح پژوهشی میاین 
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مقدمه
تري ها، اراضی وسیعکلیت شهرها هستند که در مقایسه با سایر کاربريترین اجزاي سازندهامروزه واحدهاي مسکونی مهم

هاي اخیر به دنبال مطرح شدن در سال. ر مستقیمی بر منظر شهري دارنداز سطح شهرها را به خود اختصاص داده و تأثی
هاي اصلی بناها به خصوص رنگ ي تأثیرگذاري بدنهي بررسی نحوهها در زمینهمباحث مربوط به منظر شهري، بیشتر پژوهش

-قطعهانی و شهري مانند نحوهو نوع مصالح به کار رفته در آنها بوده و این در حالی است که تأثیر ضوابط و مقررات ساختم

تر است و کمتر مورد توجه مسئوالن و کارشناسان قرار گرفته پررنگ... بندي، استقرار بنا در زمین و یا تراکم ساختمانی و 
.است

شهرهاي معاصر است که با استفاده از بهترین طرح پیامد عدم توجه به تأثیر این عوامل در منظر شهري، ناهماهنگی چهره
سازي واحدهاي مسکونی، ابعاد سازي و کوچکهاي اخیر و به دنبال سیاست انبوهدر دهه. شودا و مصالح، نیز جبران نمیه

قطعات دستخوش این تصمیمات شده و به منظور حداکثر استفاده از زمین، تفکیک زمین به چیدن بیشترین تعداد قطعات به 
. صورت ردیفی کنار یکدیگر، محدود شده است

گویی گیرد که در کنار توجه به کارآیی و پاسخظر شهري از ساخت و در کنار هم قرار گرفتن عناصر یک شهر شکل میمن
گیري ابعاد و جهت. این عناصر به نیازهاي شهروندان، مباحث زیباشناختی و کیفیت بصري آنها نیز باید مدنظر قرار گیرد

- ها یا تورفتگیآمدگیها، میزان پیشاشغال، تعداد طبقات و ارتفاع ساختمانقطعات، موقعیت استقرار بنا در قطعه زمین، سطح 

توان فقط با کنترل تعداد طبقات، رنگ و نوع مصالح به کار رفته گذارند و نمیهر یک به نوعی در منظر شهرها تأثیر می... ها و 
ترین مباحث شهري است، هري یکی از پیچیدهمنظر ش. در نماي بناها به نتایج قابل قبولی در ساماندهی منظر شهري رسید

به هنگام . ها، تأثیر زیادي در منظر شهري دارند و نباید از آنها غافل شداندازيترین و ریزترین مسائل مانند سایهکوچک
مسکونی، نظر گرفتن مسائل کمی و کیفی مربوط به واحدهاي بندي و استقرار بنا در زمین، عالوه بر درگیري در قطعهتصمیم

تأثیرگذاري عوامل فوق در این راستا در این مقاله به بررسی نحوه. باید به تأثیر این عوامل بر سیما و منظر شهري توجه نمود
. بر منظر شهري پرداخته شده است

فرضیه
ر بوده و از ضوابط و مقررات شهري و ساختمانی، مسائل کمی مدنظباشد که در تهیهفرض این پژوهش بر این اساس می

. شهرها غفلت شده استتأثیر آنها در چهره

طرح مسأله
شهرها شده که بازتا آن یکنواختی چهرههاي نسنجیده و بدون برنامه براي شهرهاي معاصر، باعث نابسامانی چهرهطرح

الب شهرهاي معاصر هاي متحدالشکل ردیفی چهره غخانه. باشدهاي یک شهر و حتی شهرهاي مختلف میمحالت و شهرك
هاي متنوع، براي کاهش این یکنواختی، آشفتگی بیشتر منظر است که گاه طراحی متفاوت نما و یا استفاده از مصالح و رنگ

. شهري را به همراه داشته است
ود هاي انجام گرفته در خصوص منظر شهري، به تأثیر رنگ و جنس مصالح به کار رفته در نماي بناها محدبیشتر پژوهش

.شودتأثیر ضوابط و مقررات شهري و ساختمانی بر منظر شهري احساس میشده و جاي خالی مطالعه در زمینه

منظر شهري
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هاي مختلف علم و اي خود، از همنشینی رشتهمعماري منظر هنر و دانش جدیدي است که به سبب ماهیت میان رشته
گیري شهر است، بخش چشممنظر شهري، سطح تماس انسان و پدیدهاز آنجا که. 69: 1383منصوري، هنر پدید آمده است

هاي ناآگاهانه و شتابزده از هرگونه آشفتگی و تصمیم. گیردهاي محیطی شهروندان تحت تأثیر آن شکل میاز دانش و حس
شود تا سبب میانجامد و جدي به کلیت شهر میمنظر شهري به وارد شدن خدشهمندان دربارهسوي کارشناسان و حرفه

. 34: 1386رزاقی اصل، تصویر ذهنی شهروندان شکل نگرفته و خوانایی شهر از میان برود

نقش واحدهاي مسکونی در منظر شهري
مطالعات مربوط به مسکن، . دهدهاي مسکونی تشکیل میي زیستی را، ساختمانهاي هر مجموعهقسمت اعظم ساختمان

جوانب چه بایستی از کلیهریزي مسکن میبرنامه. ریزي، از اهمیت برخوردار استا در هر برنامههاي مسکونی و مانند آنهتراکم
از دیدگاه شرایط و ضوابط آ و هوایی و طبیعی و چه شرایط اجتماعی و فرهنگی و یا عوامل مربوط به اقتصاد، مورد مطالعه

زیستی با یما و بافت محالت و پاسخگوي ساخت یک مجموعهساین مطالعات است که تعیین کنندهنتیجه. دقیق واقع شود
.207: 1375شیعه، هاي آن خواهد بودتأسیسات و وابستگیکلیه

یکنواخت، هم شکل با دیگران مخفی شده آدمی در پشت چند پنجرههاي مسکونی، خانهامروزه با جبر زندگی در بلوك
در مکانیابی واحد خود از بیرون دچار مشکل بوده و مجبور به شمارش طبقات و نه فقط مهمان، بلکه افراد خانواده نیز. است
رغم میل باطنی طراح، شخصیت ساکنین ها تشدید شده، علی»نفر«اي از از این طریق تبدیل جامعه به توده. باشندها میروزنه

. 62: 1386پاکزاد، خاصیت تبدیل کرده استهویت و بیرا به موجوداتی بی
شناسانه به آنها نگریست که ترکیب و چیدمان این عناصر را به توان از نگاه زبانها و شهر، میقیاس قطعات و بلوكدر 

اي از دریاي تبدیل ساکنین به قطره. 16: 1384لطفی،عنوان عاملی براي ایجاد یک کل و معنادار ساختن آن دنبال کرد
. با دیگران تبدیل کرده، خود بودن و خودي کردن را دشوار نموده است» ابهمحصولی مش«هایشان را به خروشان، آنها و خانه

هایمان خانه. تفاوتی خاصی را در میان شهروندان رواج داده استبه معناي متعارف آن نیز مزید بر علت شده، بی» سازيانبوه«
اند د، یا آنکه چنان جیغ و فریاد راه انداختهتوان آن را از دیگران تشخیص دااند که به سختی مییا چنان متحدالشکل و مشابه

.62: 1386پاکزاد، اندشده» محملی براي خودنمایی طراح«و » اثر خارق العاده«که تبدیل به یک 
الشعاع معنا بودن یک جمله درون یک متن، کل متن و ارزش و اعتبار آن را تحتهاي نسنجیده درست به مانند بیطراحی

- شود و صورت کالبدي فعلی را شکل میهمان واقعیت تلخی است که در شهر امروزمان به دفعات تکرار میدهد و اینقرار می

.16: 1384لطفی،دهد؛ صورتی که پیامی جز سردرگمی براي مخاطب خود، شهروند مدرن، به همراه ندارد 
آنچه مسلم است . رودج به شمار میاي براي جلوگیري از هرج و مرکنندهدر جوامع توسعه یافته، ضابطه عامل کنترل

معلمی، کیفیت ساخت و سازهاي شهري باشد، این در حالی است که ضوابط درست اجرا شوندتواند کنترل کنندهضابطه می
1386:93.

جامعه مهندسان شهرساز، مشکل آشفتگی منظر شهرهاي حمید ماجدي، داراي دکتراي شهرسازي و رئیس هیأت مدیره
مبناي صدور پروانه : گویدداند و میمی» طراحی شهري«ي آنها از دانش شهري و عدم استفادههاي توسعهدر طرحمعاصر را 

کند و ضوابط ساختمان در زمان حاضر، طرح معماري است، که کاربري، تراکم، ارتفاع، سطح اشغال و جز اینها را تعریف می
ها با فضاهاي شهري و ساختمانعبارتی ما از ضوابط هماهنگ کنندهبه . شودمربوط به طراحی شهري در نظر گرفته نمی

: 1380معصوم و دیگران، ایم و در نتیجه شاهد اغتشاش در سیماي شهري هستیمها غافل ماندهمعابر و میدانها و بدنهمحله
9 .

هاي شهري باشند، باید عالوه محیطدهی علمیگیران در فکر نظامما نیز مسئوالن و مدیران و تصمیماگر روزي در جامعه
براتی، ها و ضوابط اجرایی براي ساماندهی و اصالح شهري بزنند ها و ضوابط کاربري اراضی، دست به تهیه برنامهبر تهیه نقشه

1388 :81.
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خود را هاي اخیر طرح منظر شهري به عنوان یکی از موضوعات اساسی طرح جامع شهرهاي امروزي جایگاه البته در سال
. 24: 1382صبري، استیافته

قطعه بندي زمین
مقرراتوضوابططبق ترکوچکقطعهچندینبهثبتیپالكیکیازمینقطعهیکقانونیتقسیم: بندي زمینقطعه

.1383:5آرمانشهر،مشاورمهندسینباشدمجاز میهايکاربريبهاختصاصیاوتملکمسائلحلمنظوربه مصو
هاي گوناگون داخل و خارج شهر، در بافت ساخته شده و در اراضی در نظر گرفته شده هاي تفکیک زمین در محلوشر

عوامل متعددي در تفکیک زمین شهري مؤثرند که از آن جمله توپوگرافی زمین، . شهر، با همدیگر متفاوت استبراي توسعه
هاي تعیین کننده در چگونگی تفکیک زمین دارد، از این نظر، نقشهشکل هندسی اراضی، نوع کاربري، گذربندي معابر نقشی 

ارتباطی را تعیین و ها و سیستم شبکهشوند، زیرا فرم قرارگیري ساختمانهاي شهرسازي محسو میتفکیکی در واقع نقشه
.51: 13832سعیدنیا، کنندمشخص می

، جهت ساختمانن، شکل، مساحت، درازا و پهنا و پیشانی هاي اصلی یک قطعه زمیهاي شهري، مشخصهمعموالً در طرح
آسایش ، اقلیم استفاده یا مقابله با آننحوه، باد استفاده از نورها از جمله روشنایی با توجه به عوامل اصلی مؤثر بر مشخصه

هاي قطعه به با این هدف که مشخصهشود، ، از لحاظ عوامل طبیعی اختیار میدما و رطوبت، نور و بادحرارتی در چهار گونه
 حداقلآسایشی از طبیعت صورت گیرد و آثار زیانبار آن کمینه  حداکثربیشینه اي تعیین شود که استفادهگونه
.4: 1369ارجمندنیا، گردد

یفی منظم و ترین نوع تفکیک اراضی که در شهرسازي ایران به تفکیک ثبتی شهرت یافته، تقسیم اراضی به صورت ردساده
متر و به 300تا 200هاي مستطیلی به طول متوسط در این نوع از تفکیک بلوك. بندي اراضی در قطعات یکسان استبلوك

هر قطعه نیز با . گردندشود که هر کدام به دو ردیف از قطعات شمالی و جنوبی تقسیم میمتر در نظر گرفته می50عرض 
-به عبارتی دیگر، در میان هر قطعه زمین یک معبر احداث می. شودا جنوبی خوانده میتوجه به خیابان مجاور خود شمالی ی

قطعات شمالی معبر را شمالی و قطعات جنوبی معبر . گردندشود و اراضی دو طرف معبر به قطعات کمابیش مساوي تقسیم می
.52: 1383سعیدنیا، نامندرا جنوبی می

ارتباط قطعه بندي زمین و منظر شهري
کار اگر چه تفکیک زمین مستقیماً یک فعالیت ساختمانی و فیزیکی نیست، ولی بدون تردید عامل اصلی و مقدمه

ساختمان است و در صورتی که تفکیک اراضی در شهرها به نحو صحیحی انجام نشود و کنترل صحیحی نسبت به آن اعمال 
سعیدنیا، حداقل نتایج چشمگیري در بر نخواهد داشتنتیجه خواهد بود و یا هاي ساختمانی نیز بینگردد، کنترل

13836:81.
گیرد و در منظر شهرها از کنار هم قرار گرفتن تک بناها در کنار یکدیگر و در کنار سایر اجزا و عناصر شهري شکل می

نظر شهري بندي اراضی صورت بگیرد، مصورتی که بدون هماهنگی و بدون در نظر گرفتن مسائل زیباشناختی، قطعه
.شودناهماهنگ خواهد بود و این چیزي است که به وفور در شهرهاي امروز دیده می

ترین عنصر کالبدي شهر، بیشترین تأثیر را بر شکل شهر به ویژه در مقیاس انسانی، یعنی در ي پرحجممسکن به مثابه
کند، در مقیاس اصلی شهرها را ساماندهی میمسکن از دید کالن، فضاهاي . گذاردسطح محالت و زندگی روزمره بر جاي می

ترین یعنی پراستفاده... ها، خط آسمان، خط زمین و بخشد و در سطح پایین، نماها، جدارهمیانه، محالت مسکونی را هویت می
طراحی مسکن شهري، بایستی توجه کافی به هر دو بعد زندگی عمومی و خصوصی در حوزه. بخشدبخش شهرها را معنا می

موضوع بدون لحاظ کردن درهم تنیدگی غیرقابل انفکاك این دو حوزه، امکان پرداختن به هر یک از ابعاد دوگانه. لحاظ گردد
پذیري از فضاهاي شهري، داشتن حس مکان و بنابراین احساس تعلق خاطر، میزان رضایت. کندنقش دیگري را منتفی می
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کی زیباشناختی دیگر در فضاهاي شهر، عمدتاً با کیفیات زیباشناختی مسکن و هاي ادرادلپذیر بودن محیط و بسیاري از کنش
.92: 1386معلمی، هاي مسکونی ارتباط داردمجموعه
فرایند تولید نقشه و گرفتن .... ي تقسیم زمین، ضوابط شهري مانند الگوي اشغال زمین، همجواري، ارتفاع، تراکم و نحوه

تقسیم زمین در معموالً هندسه. شوندتمان، همه در نماي ساختمان و سیماي شهر منعکس میجواز ساخت و نهایتاً بازار ساخ
به هم چسبیده از شمال و جنو و تکرار آن در طول، در امتداد شرق و غر است که هاي شهري، متشکل از دو قطعهطرح

شهري، یعنی سطح اشغال سه است که ضابطهدر این هند. 2تصویرگیرند این قطعات بین دو معبر شمال و جنو قرار می
هاي ساختمانی از دو طرف چسبیده به هم به این ترتیب ردیف توده. کنددرصد از سمت شمال و پنج طبقه ارتفاع عمل می60

ا بدین ترتیب قطعات شمالی معبر با واسطه حیاط، فقط ب. شودجنوبی تولید می- هاي اصلی شمالیارتفاع تا حد خیابانو هم
دو نماي دیگر هم در فضایی . کنند و قطعات جنوبی بدون واسطه و به طور مستقیمیک نما با شهر، فصل مشترك پیدا می

در نتیجه فقط یک نما در هر قطعه، وجه اصلی تماس . کنندمجرد و غیرمرتبط با شهر در بخش میانی به هم پشت می
کالنتري کنداي مهم و مستقل پیدا میظر معماري و معماري شهري وجهشود و طبیعتاً از نساختمان با شهر و دید عمومی می

.16: 1387و دیگران، 
گیرد، با جویی در مصرف زمین صورت میهاي ساختمانی به یکدیگر که غالباً به دلیل صرفهنزدیک ساخته شدن بلوك

-دیگري را از نظر سیماي شهري مطرح میها مشکالت جنبی توجه به تعداد واحدهاي ساختمانی کوچک و تعداد در و پنجره

.93: 1378شیعه، کند 
مبانی اولیه و اصول حاکم بر . اي استبحران هویت مربوط به یک سانی و تشابه در شهرهاي امروزي، از مباحث ریشه

بندي، ضوابط هاي قطعهها به صورت نقشهگیري سریع مجموعههاي جدید شهري، توجه به تأسیسات زیربنایی و شکلطراحی
همچنین عدم . بدون هم خوانی با محیط پیرامون، سبب یکنواختی آن شده است آن هم در حد تراکم و سطح اشغالساخت 

شوند، شناختی، اقلیمی و نیز خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی قشري که قرار است سکنی دادهتوجه به مسائل بوم
نهایتاً . ها در فرم شطرنجی، طرح بافت را به چیدمان منظم چند بلوك با ارتفاع یکسان خالصه کنندباعث شده، خیابان

: 1386معلمی، آورد گونه تعلقی در ساکنان به وجود نمیمجموعه در بهترین شرایط نقش خوابگاهی بزرگ را ایفا کند که هیچ
کند که تکرار آن در ي واحدي از معماري را تحمیل میشهرهاي امروز رایج گشته، گونهقطعات یکسان، آنچنان که در. 93

حالت صلب و غیرقابل انعطاف تصویر به دست آمده از تکرار واحدهایی مشابه، امکان کم کردن . آور استمعابر گوناگون کسالت
.1378منصوري، کندي موجود را سلب مییا افزودن عنصري جدید به مجموعه

ها روز به روز تر از الگوهاي غربی است و این فضاها و ساختمانمایهمتأسفانه این تکرار در شهرهاي ما عموماً تقلیدي کم
شیرازي و مسکن بوشهري از خانهآیا هنوز هم خانه. کننداز هویت شهرها تحمیل میي رنگ باختهبیشتر خود را به بدنه

گیر شهرهاي اي و بافتی در عین یکسانی و وحدت همههاي محلهز است؟ آیا هنوز هم تفاوتاصفهانی متماییزدي از کاشانه
یفیت فضایی و ایجاد کیفیت بصري، در اکثر ساخت و سازهاي ایران، مسأله. 93: 1386معلمی، آید؟مان به چشم میگذشته

.82: 1380ایرانمنش، حکم نوعی پارامتر فراموش شده را دارد

ي قطعه بندي مؤثر در منظر شهريهاویژگی
فرم قطعه زمین و شبکه هاي ارتباطی

. سند قانونی مالکیت مشخص شده باشدزمینی است یکپارچه که ابعاد، مساحت و همجواري آن به وسیله: قطعه زمین
.5: 1383مهندسین مشاور آرمانشهر، داراي یک سند ثبتی بوده، یا صدور یک سند ثبتی براي آن بالمانع باشد 
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هاقطعه بندي متداول در طرح: 1تصویرشماره

البته در این . هاي عمود بر هم، تنوع در فرم قطعات به سختی ممکن استکشیبه دلیل ورود اتومبیل به شهرها و خیابان
مین اشاره کرد؛ یعنی قطعات ردیفی به هم اي زبندي کلیشهقطعهمالکیت و اسناد ثبتی و نحوهتوان به مسألهرابطه می

هاي ي دوتایی قطعات از شمال و جنو یا متراژهاي معین با خیابانچسبیده و مکرر از شرق و غر و ترکیب به هم چسبیده
هایی را این الگو در نفس خود کلیشه. 1تصویر کند غربی که از بین هر دو قطعه از شمال و جنو عبور می-ممتد شرقی
ها و آورد؛ مثالً وقتی که تعداد ردیفاگر این الگو به نحو دیگري تعریف گردد، شرایط دیگري را به وجود می. کندتحمیل می

جنوبی از خیابان اصلی منشعب شود و متراژ - بست شمالیهاي بناستقرار آنها به نحوي باشد که در فواصل، کوچهنحوه
. 17: 1387کالنتري و دیگران،  2تصویر با توجه به متراژ متغیر باشد قطعات با قابلیت پذیرش ارتفاع متفاوت

ي اشغال زمین با تراکم یکسان بندي موجود و نحوهقطعه: تصویر سمت راست: 2تصویرشماره
16: 1387کالنتري و دیگران، : مأخذ

پیشنهاديي اشغال و پذیرش تراکم نحوهبندي و نوع دیگر قطعه: تصویر سمت چپ

ابعاد قطعه زمین
با افزایش قیمت زمین در شهرها و . ابعاد قطعه زمین و طول و عرض آن، یکی از متغیرهاي تأثیرگذار در منظر شهري است

تقاضیان، نیاز به مسکن از سوي متقاضیان، کوچک و محدود ساخته شدن فضاي مسکونی ضمن هماهنگی با توان اقتصادي م
. شودتر میبنابراین با کوچک شدن و افزایش تعداد قطعات، تأثیر این عامل پررنگ. شودتر واحدها میباعث فروش سریع

مطالعه. شودهاي اخیر دنبال میتفکیک زمین در ابعاد کوچک در بسیاري از کشورهاي اروپایی و امریکایی نیز در سال
اي از تصاویر زیر نمونه. بندي زمین بر منظر شهري استقطعهحاکی از اهمیت تأثیر نحوههاي تهیه شده در این کشورها، طرح
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تفکیک و طراحی قطعات کوچک به فعالیت مشغول هاست در زمینهآنجلس است، که سالدر لس 1هاي شرکت مدیتیو طرح
.است

و  وضع موجود  پیشنهاديقطعه کوچک4ك به تفکیک قطعه بزر: 3تصویر شماره
www.modative.com:منبع

www.modative.com: ـ منبعهاي شرکت مدیتیواي از طرحنمونه : 4تصویر شماره

سطح اشغال زمین
ات مجاور در منظر شهري آمدگی بنا در هر قطعه نسبت به قطعمیزان اشغال سطح زمین توسط بنا و میزان تو یا بیرون

.ها استترین تأثیرات این عامل، در سایه اندازيیکی از مهم. تأثیرگذار است

فضاوتودهقرارگیريشیوهقرارگیري بنا در قطعه زمینموقعیت و نحوه
فاً به برقراري هاي معماري طراح صردر طرح. استزمینقطعهدرساختمانقرارگیرينحوهزمین،اشغالالگويمنظور از

سپس براي . بنابراین در پالن ابتکاري وجود ندارد. پردازدارتباط قائم و پله بین طبقات و تخصیص سطح به عملکردها می
هاي معماران، در تغییر منظر شهر کند و بدین ترتیب طرحهمین حجم مکعب مستطیل مسطح و صلب اقدام به طراحی نما می

شهرها هاي مختلف کنار هم قرار گیرند، چهرهمولی چنانچه فرم احجام متنوع باشد و با ابعاد و فرتواند چندان مؤثر باشد،نمی
احجام بر روي یکدیگر، تنوع منظر شهر را در ساعات و فصول مختلف شود و چه بسا به خاطر سایهاز تکراري بودن خارج می

.شاهد باشیم
ها از کنار به هم بچسبند؟ چرا دور ساختمان باز درصد، چرا باید ساختمان60به عنوان نمونه در همان ضابطه سطح اشغال 

اینها قابل حل نباشد؟ چرا حیاط در وسط زمین نباشد؟ اشراف و تابش و اقلیم هم در همهLنباشد؟ چرا ساختمان به شکل 
.17: 1387کالنتري و دیگران، است

ي مختلف استقرار بنا در قطعه زمینهافرم: 1جدول شماره
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تعداد 
نما

کوشکی و 
حیاط مرکزي

تعداد 
تعداد شکلTنما

تعداد شکلUنما
تعداد شکلLنما

خطینما

33324

43322

41

1

نگارنده: منبع

رسی تأثیر فرم بنا در منظر شهريبر: 2جدول شماره
فرم بنا در قطعه زمینها در منظر شهريتأثیر سایه اندازي

12ساعت ظهر 18ساعت عصر 

قطعه بندي متداول در طرحهاي شهري

شکل بناLفرم 

شکل بنا با پیش آمدگی در طبقاتLفرم 

فاوت در ابعاد پیش آمدگیها و شکل بنا با تLفرم 
تراکم ساختمانی متغیر

شکل بناUفرم 

شکل بنا با پیش آمدگی در طبقاتUفرم 

فرم هاي ترکیبی با ابعاد قطعات متنوع
نگارنده: منبع

www.shahrsazionline.com
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تراکم و ارتفاع
استانداردهاي مسکونی که نسبت به .ها استساختمانترین معیار در تعیین تعداد طبقات و ارتفاعتراکم ساختمانی مهم

باشد، بایستی قابل انعطاف بوده و نسبت به شرایط مختلف محلی، قابلیت تطبیق داشته هاي پیشنهادي متفاوت میانواع تراکم
ي و تراکم از نظر طبقات ساختمان، سیماي شهرریزي مسکنهایی دارد که در برنامهاین نیز، بستگی به اولویت.باشند

ها در رابطه با سیماي شهري و زیباسازي شهر و استفاده از شود و ارتفاع و تعداد طبقات ساختماندر نظر گرفته میجمعیت
ها به نحوي دید و مناظر عمومی شهر در نظر گرفته شده باشند و هماهنگی یا مناسبت ساختمان مسکونی با دیگر ساختمان

.219: 1375شیعه، را به هم نزندکه بافت و سیماي محله یا شهر
. شودارتفاع و تعداد طبقات باید در ارتباط با سیما و فرم شهر، استفاده از دید و منظر عمومی شهر در نظر گرفته 

نگارنده: عدم تناسب ارتفاع قطعات عقب ـ مأخذ: 5تصویر شماره

در اینجا مسأله بسیار . طبقه ساخته شود8بقه و دیگري فرض کنید ساختمانی باید بین دو ساختمان همجوار، یکی دو ط
در قطعات ردیفی موجود تحمیلی، عرضه و تقاضا و بازار، ارتفاع .پیچیده است، یعنی ترکیب دو چیز بدون قابلیت جمع شدن

-یستم هدایتاز نظر طراحی شهري هم س.ایماي و یکدست مواجهکنند و باز هم با تکرارهاي کلیشهساختمان را تعیین می

ي شهري در بخشهاي در حال توسعه، تقسیم زمین و ثبت آن باید به شکل بنابراین براي تنظیم توسعه. اي وجود نداردکننده
کالنتري و ها و کیفیات شهري بسیار تعیین کننده استثبتی در ایجاد موقعیتدیگري صورت گیرد و از این رو هندسه

.17: 1387دیگران، 
شود، هاي مختلف دیده میهایی از شهر که به دلیل شیب زیاد زمین، اختالف ارتفاعی زیادي در بخشمتالبته در قس

.توجه به شیب زمین در تعیین تعداد طبقات واحدهاي مسکونی باید مورد توجه قرار گیرد

www.shahrsazionline.com
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نگارنده: عدم تناسب ارتفاع واحدهاي مسکونی همجوار ـ منبع: 6تصویر شماره

هاو تورفتگیپیش آمدگی 
تعیین . باشد که تأثیر زیادي در منظر شهري دارندتراس یا کنسول می-ها در نماهاي شهري به صورت بالکنآمدگیپیش

ابعاد، موقعیت این عناصر در ضوابط و مقررات شهري، باید در هماهنگی با سایر بناها و با توجه به تأثیر آنها در منظر شهري 
. صورت پذیرد

پنجره و درهاي بهداشتی و حمام اه پله و پارکینگ و سرویسموقعیت ر
در قطعات کوچک، موقعیت فضاهاي خاصی از بنا مانند راه پله، حمام و سرویس بهداشتی و پارکینگ، به دلیل تفاوت ابعاد 

یک زمین، محل قرارگیري از این رو باید در تفک. این فضاها، در منظر شهري بسیار تأثیرگذار استو ارتفاع قرارگیري پنجره
شاید این موضوع بسیار جزئی و ریز به نظر برسد، ولی در کنار هم گرفتن همین عوامل، موجب . این فضاها را در نظر داشت

.شودزشتی یا زیبایی منظر شهرها می

گیرينتیجه
. شهرها شده استشفتگی چهرهبندي و استقرار بنا، موجب آریزان و طراحان به منظر شهري، در قطعهعدم توجه برنامه

فرض تحقیق بر این استوار بوده که . بندي مؤثر بر منظر شهري بوده استهاي قطعههدف کلی پژوهش حاضر، شناخت ویژگی
شهرهاي بندي و استقرار بنا، یکی از دالیل اصلی آشفتگی چهرهتوجهی به منظر شهري، در تدوین ضوابط و مقررات قطعهبی

.باشدمعاصر می
ها اثرات منفی خود را بر شهرها گذاشته و این روند تدوین ضوابط کارآمد و متناسب با شرایط کشور، خالئی است که سال

ي این سازي نسنجیدهبومی. اندها شدهبیشتر این ضوابط با تقلید و تکرار الگوهاي وارداتی، اساس برنامه. همچنان ادامه دارد
ي شهرها همراه پوشی از تأثیر منفی آنها بر چهرهبه نیازهاي کمی صورت گرفته، و با چشمضوابط، که بیشتر براي پاسخگویی

.ي شهرها گذاشته استناپذیري بر چهرهبوده، اثرات منفی جبران
در این . سازدبافت سنتی و جدید شهرها، به خوبی ناکارآمدي ضوابط و مقررات ساختمانی و شهري را نمایان میمقایسه

هاي متنوع، ولی هماهنگ با بناهاي دیگر، در کنار یکدیگر، بافتی منسجم و زیبا را به وجود ا، قطعات در ابعاد و فرمهبافت
با وجود قطعات هم اندازه و یکسان، در نهایت . هاي جدید شاهد هستیمآورده است و آن چیزي است که عکس آن را در بافت

. جدید را به بافتی گسسته و ناهماهنگ تبدیل کرده استبناهایی مستقل و ناهماهنگ با یکدیگر، بافت
:توان به این ترتیب برشمردبندي کلی، ضوابط مؤثر در منظر شهري را میهاي تحقیق حاضر، در یک دستهبر اساس یافته

ضوابط مربوط به شهر
ضوابط مربوط به قطعه زمین
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ضوابط مربوط به بنا
وابط هر سطحی، بر ضوابط سطوح دیگر سنجیده شود و از تنوع و بررسی حاالت براي بهبود منظر شهري، باید تأثیر ض

:مختلف غافل نبود، تنوع در
ابعاد قطعات
هاي ساختمانیفرم قطعات و توده
سطح اشغال
تراکم ساختمانی و تعداد طبقات
 و...

ده روند طراحی، ارزشی پایدار در همه کننجزء کاملنوآوري و خالقیت به منزله. کاهدآور شهرها میاز یکنواختی کسالت
هاي بدیع، ارزشی مثبت در میل به خالقیت و آفرینش نمونه. گرددشکلی و سکون میفقدان نوآوري، موجب هم. هنرهاست

تر منظر شهري، ضروري است، چرا که منظر شهري از گیري دقیقها براي تصمیمسه بعدي کردن طرح. گرددداوري قلمداد می
-شود و تنها با اعداد و ارقام روي کاغذ نمیاي از فاکتورهاي مرتبط با عناصر شکل دهنده شهري تشکیل میموعهترکیب مج

. مطلوبی دست یافتتوان به نتیجه

نگارنده: عوامل مؤثر در منظر شهري ـ مأخذ: 1نمودار شماره
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نوشتپی
1. Modative
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